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VUOSI 2022 – ”PERINTEET VELVOITTAVAT”

Yhdistyksemme tavoitteena on tuoda esiin itsenäisyyshistoriamme tapahtumia vuosilta 1917 - 1918
sekä 1939 – 1945, vaalia isänmaamme vapauttajien 1918 sekä itsenäisyyden puolustajien 1939 1945 muistoa ja kunnioitusta sekä huolehtia, että Suojeluskunta- ja Lottajärjestöjen merkitys
maamme itsenäisyyden ja vapauden saavuttamisessa ja säilyttämisessä sekä kotirintaman
ponnistelut ja sodanjälkeinen jälleenrakentaminen pysyvät elävinä suomalaisten tietoisuudessa.
Tavoitteisiin päästäksemme järjestämme seminaareja ja perinneiltoja sekä kustannamme
pohjalaisten joukkojen vapaussotiin liittyviä kirjoja. Niiden, sekä kustantamamme
dokumenttielokuvan Tammisunnuntai 1918, avulla haluamme jakaa tietoa näiden vuosien
ratkaisevista kehitysvaiheista, ongelmista ja onnettomistakin tapahtumista - Suomen
itsenäisyysaskeleista, jotka syvästi vaikuttivat itsenäisyyteemme ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Vuoden 2022 johtoajatuksella ”Perinteet velvoittavat” haluamme kannustaa perinnetietouden
välittämistä jäsenperheiden sisällä sukupolvelta toiselle sekä suurelle yleisölle. Tavoitteenamme on
vakiinnuttaa jäsenmäärämme yli 1000:een. Kannustamme jäsenistöämme terveelliseen liikuntaan,
yhteisöllisyyteen sekä yhteistyöhön.
1. TOIMINTAMME SISÄLTÖ JA TAPAHTUMAT 2022
Toimintamme rakentuu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maamme itsenäisyystaisteluiden perinteiden ja historian vaalimiseen
Muistojuhliin ja niiden taustoja valaiseviin seminaareihin
Kustantamiemme kirjojen markkinointiin
Toimikuntien, hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin
Perinneiltoihin, joissa pidetään tilaisuuksiin sopivia esitelmiä
Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattamiseen
Yhdyshenkilöjärjestelmän terävöittämiseen

Omat päätapahtumamme
1. Tammisunnuntain maakunnallinen muistojuhla Kauhavalla 30.1.2022
2. Yhdistyksen kevätkokous, jossa käsitellään päättyneen toimintavuoden 2021 toiminta ja
tulokset, pidetään Seinäjoella 24.3.2022
3. Yhdistyksen 32. vuosipäivä sekä seminaari Seinäjoella 4.6.2022. Seminaarin aiheina 80 vuotta
Puolustusvoiman lippujuhlaperinnettä ja 80 vuotta Mannerheimin 75-vuotispäivästä
4. Kolmen päivän kotimaan retki talvisodan taistelupaikoille Kuhmon - Suomussalmen alueelle
17. – 19.6.2022
5. Kesäretki vapaussodan taistelupaikoille Tampereelle 6.8.2022
6. Mannerheim-ristin ritari no: 90, majuri Auvo Maunulan muistolaatan paljastus Seinäjoella 8.
tai 10.9.2022
7. Yhdistyksen syyskokous, jossa päätetään toimintavuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä hallituksen kokoonpano, pidetään Seinäjoella 17.11.2022
Muut maakunnalliset ja valtakunnalliset tapahtumat
1. Lakeuden Maakuntamarssi 2022 yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa 23.4. – 8.5.2022
2. Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät 21. – 22.5.2022 Panssariprikaatissa, Hattulassa.
Olemme kahden vuoden tauon jälkeen sankoin joukoin mukana tässä perinteemme vaalijoita
yhteen kokoavassa kesätapahtumassa. Yhdistys järjestää kesäpäiville yhteiskuljetuksen.
3. Yhdistyksemme osallistuu Vapaussodan Perinneliiton puolukanpoimintatalkoisiin syksyllä 2022
2. TIEDOTTAMINEN
Jaamme tietoa vuosisuunnitelmastamme jäsenistöllemme sähköpostilla ja kirjeillä sekä
kotisivuillamme ja facebookissa. Yhteistoimintaosapuolille jaamme tietoa sähköpostilla,
kotisivuillamme ja facebookissa.
Toimintamallit
1. Pidetään ajan tasalla yhdistyksen kotisivuja osoitteessa https://www.vapaussotaeppy.fi ja
facebook-sivuilla https://www.facebook.com/vapaussotaeppy sekä julkaistaan tapahtumiin liittyvää
aineistoa sekä ennen tapahtumaa että niiden jälkeen.
2. Annetaan tietoja toiminnastamme maakuntamme muille maanpuolustus-, kilta-, veteraani- ja
perinnejärjestöille.
3. Pyritään saamaan julkaistavaksi toiminnastamme kertovia kolumneja ja jälkikirjoituksia.
4. Järjestetään merkittäviä tapahtumia edeltäviä tiedotustilaisuuksia ja kutsutaan median edustajia
tapahtumiimme.
5. Pidetään esillä tunnuksiamme ja esiinnytään yhdistyksemme nimissä muun muassa kutsu-,
seminaari- tai puhetilaisuuksissa.
6. Aktivoidaan jäsenistöä tilaamaan Vapaussoturi–lehteä ja tuottamaan lehteen erityisesti
aluettamme koskevia kirjoituksia.

7. Jatketaan jäsenistön internetosoitteiston täydentämistä ja jaetaan toimintasuunnitelma
sähköisenä sekä kirjeellä niille, joille ei ole sähköpostiosoitetta tammikuun 15. päivään mennessä.
8. Dokumenttielokuvaa hyödynnetään liittymislahjana uusille jäsenille sekä edelleen paikallistasolla,
järjestämällä Perinneiltoja ja hallituksen kokouksia maakunnassa, joiden yhteydessä pidetään
esitelmiä sekä esitetään yleisölle yhdistyksemme dokumenttielokuva Tammisunnuntai 1918,
rekrytoidaan uusia jäseniä, myydään yhdistyksen kustantamia tuotteita ja vastaanotetaan
Vapaussoturin tilauksia. Monipuolisilla aihevalinnoilla pyritään vetoamaan laajoihin
kansalaispiireihin.
Esityksistä pyritään tiedottamaan etukäteen paikallislehtien puffeilla ja itse tilaisuuksiin kutsutaan
maakunta- ja paikallislehtien toimittajia.
Järjestelyihin otetaan mukaan paikallisia jäseniä, joista kyvykkäimmät rekrytoidaan uusiksi
yhdyshenkilöiksi. Yhdyshenkilöverkostoomme pidetään yhteyttä puheenjohtajan ja / tai
järjestösihteerin erityistiedonannoilla.
Koko jäsenkuntaa kannustetaan jäsenhankintatalkoihin, erityisenä kohderyhmänä nuoremmat
ikäpolvet, kuten reserviläisjärjestöjen ja maanpuolustuskiltojen jäsenet.
3. YHTEISTOIMINTA
Tulevaisuuden perinnetyössä voi olla vain yksi päämäärä ja ydin: pidetään yllä kaikkien
itsenäisyyssotiemme yhteistä perinnettä ”Itsenäistä Suomea”. Tähän sisältyy myös Vapaussodan
perinne, kun lähestytään sotiamme niiden lopputuloksen näkökulmasta - vapauden ja
itsenäisyyden saavuttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta.
Pidämme yhteyttä ja kehitämme yhteistyötä Vapaussodan Perinneliiton jäsenjärjestöjen, toimintaalueemme maanpuolustus- ja perinneyhdistysten, veteraanijärjestöjen sekä kuntien, kaupunkien ja
seurakuntien kanssa.
LOPUKSI
Toiminnan jalkauttamista jatketaan edelleen koko toiminta-alueellemme. Jäsenistöllemme sekä
yleisölle tarjotaan monipuolista tietoa meille tärkeästä arvomaailmasta.

Hallitus

LIITTEET: Toimintakalenteri ja vuoden budjetti (jaetaan erikseen)

